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ВСТУП 

Післяпроектний моніторинг довкілля – комплексна система спостережень, 

оцінки і прогнозу змін стану навколишнього середовища під впливом 

антропогенних факторів, моніторинг є інформаційною системою спостережень з 

визначеною оптимальною кількістю параметрів  для оцінки і прогнозу змін стану 

природного середовища. 

Завданням моніторингу є спостереження за станом і впливом діяльності  на 

довкілля та здоров’я людини для визначення додаткових компенсаційних заходів. 

Для розробки заходів, спрямованих на усунення негативних наслідків 

втручання людини в навколишнє природне середовище і поліпшення екологічної 

ситуації, застосування методів оптимізації природокористування з одержанням 

достатньої кількості продукції при одночасному збереженні довкілля необхідна 

організація екологічного моніторингу.  

Організація моніторингу при проведенні планованої діяльності є 

невід’ємною частиною контролю за станом навколишнього середовища, що 

здійснюється суб’єктом господарювання. 

Основою нормативно-правової бази є Закон України «Про оцінку впливу на 

довкілля», що набрав чинності 18 грудня 2017 року, основним завданням якого є 

запровадження європейської моделі визначення стану навколишнього середовища. 

Необхідність проведення післяпроектного моніторингу довкілля зазначено в 

ст. 13 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Стаття «Післяпроектний 

моніторинг» закону передбачає проведення суб’єктами господарювання 

післяпроектного моніторингу, метою якого є виявлення будь-яких розбіжностей і 

відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання 

забрудненню довкілля та його зменшення. 

Якщо під час провадження господарської діяльності, щодо якої 

здійснювалася оцінка впливу на довкілля, виявлено значний негативний вплив на 

життя і здоров’я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під 

час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки 

впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої 

діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність — припиненню. У 

такому випадку у разі звернення по нове рішення про провадження планованої 

діяльності процедура оцінки впливу на довкілля здійснюється повторно, з 

урахуванням виявленої інформації. 

Відповідно до висновку з оцінки впливу на довкілля 67/20218198425/1 від 

08.02.2022 р., реєстраційний номер справи про оцінку впливу планованої діяльності 

№ 20218198425 щодо розміщення асфальтобетонної установки КДМ 2067 та 

грунтозмішувальної MARINI coldFALT 400, для виготовлення асфальтобетонних 

та грунтозмішувальній сумішей на земельній ділянці яка розташована на території: 

Чернігівська область, Ніжинський р-н., Батуринська ОТГ суб’єкт господарювання 

здійснює моніторинг провадження планованої діяльності, а саме: 

- здійснювати інструментально-лабораторні дослідження стану 

атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та на межі житлової 

забудови - 1 раз на рік у період номінального завантаження устаткування; 
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- здійснювати інструментально-лабораторний контроль гранично 

допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів у 

місцях забору проб - 1 раз на рік у період номінального завантаження устаткування; 

- проваджувати плановану діяльність в межах земельної ділянки з 

кадастровим номером 7420310300:02:000:1113 площею 4,0 га; 

- зміну цільового призначення земельної ділянки здійснити відповідно до 

вимог Земельного кодексу України, законів України «Про землеустрій», «Про 

охорону земель»; 

- здійснювати провадження планованої діяльності за умови наявності усіх 

документів дозвільного характеру, які відповідно до вимог чинного законодавства 

регулюють означену діяльність; 

- постійно вживати заходи щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих 

речовин і зменшення впливу фізичних факторів; 

- постійно вживати заходи щодо зменшення обсягів викидів парникових 

газів; 

- дотримуватись умов, які встановлюються в дозволі та дозволених обсягах 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 

- передбачити заходи для зменшення обсягів утворення відходів, а також 

для їх утилізації, знешкодження або розміщення відповідно до вимог Закону 

України «Про відходи», операції у сфері поводження з відходами здійснювати із 

додержанням санітарних та екологічних норм; 

- забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелами підвищеного 

шуму та неспокою, в період масового розмноження диких тварин з 01 квітня до 15 

червня відповідно до ст. 39 Закону України «Про тваринний світ»; 

- у разі виявлення видів флори та фауни (в тому числі видів, занесених до 

Червоної книги України та Резолюцій 4,6 Бернської конвенції) забезпечити їх 

охорону та відтворення відповідно до ст. 11 Закону України «Про Червону книгу»; 

- у випадку виявлення знахідок історичного характеру під час проведення 

земляних робіт зупинити їх подальше ведення протягом однієї доби повідомити 

про це орган охорони культурної спадщини Чернігівської області відповідно до ст. 

36 Закону України «Про охорону культурної спадщини». 

- розробити об’єктові протиаварійні заходи щодо попередження виникнення 

та ліквідації надзвичайних ситуацій; 

- створити матеріальні резерви для запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

- мінімізувати перебування сторонніх осіб на території об’єкта; 

У випадку виникнення надзвичайних ситуацій здійснювати ліквідацію 

аварії та мінімізацію її наслідків. 

Дотримуватись вимог Законів України «Про охорону праці» та «Про 

пожежну безпеку». 

- своєчасна та в повному обсязі сплата екологічного податку; 

- компенсація втрати сільськогосподарського виробництва, що спричинено 

вилученням земельної ділянки у встановленому законодавством порядку; 

- сплата нарахованих компенсаційних збитків при аварійних ситуаціях. 
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- утримувати в справному стані технологічне обладнання;  

- забезпечити безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному 

стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів; 

- забезпечити контроль санітарного стану прилеглої до об’єкту території з 

метою своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення; 

- не допускати забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами. У 

випадку забруднення ґрунту нафтопродуктами провести нейтралізацію 

забрудненого місця; 

- проводити заправку, мийку, техобслуговування та ремонт транспортних та 

вантажопідйомних механізмів (у тому числі регулярні профілактичні ремонти для 

запобігання втрат паливо-мастильних матеріалів) тільки у спеціально обладнаних 

місцях; 

- не допускати змішування відходів, забезпечити належне зберігання 

складування та своєчасну утилізацію відходів; 

- відходи III класу небезпеки передавати спеціалізованими підприємствам, 

які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з 

небезпечними відходами; 

- надавати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади з питань охорони 

навколишнього природного середовища інформацію про відходи та пов’язану з 

ними діяльність, у тому числі про випадки несанкціонованого попадання відходів 

у навколишнє середовище та вжиті щодо цього заходи; 

- здійснювати пилопригнічення мінеральної сировини у процесі статичного 

зберігання на відкритих складських майданчиках в суху вітряну погоду. 

Інформацію про результати післяпроектного моніторингу надавати 

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації 

за звітний рік до 01 лютого року, наступного за звітним. 
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» 

(далі ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП») спеціалізується на виробництві 

асфальтобетонних та грунтозмішувальних сумішей, для будівництва та ремонту 

автодоріг Чернігівської області.  

На території промислового майданчика розташовується 

асфальтозмішувальна установка КДМ 2067 та грунтозмішувальна установка 

MARINI coldFALT 400 для виготовлення асфальтобетонної та грунтозмішувальної 

суміші для ремонту доріг. Планований обсяг виробництва асфальтобетонних 

сумішей 160 т/год та 220 тис. тонн на рік, ґрунтозмішувальних сумішей 400 тонн 

за годину та 240 тис. тонн на рік.  

Планована діяльність буде здійснюватися на земельній ділянці з кадастровим 

номером 7420310300:02:000:1113 площею 4,0 га, яка розташована за межами 

населеного пункту в адміністративних межах Батуринської міської ради, тип 

власності - приватна, цільове призначення - для ведення особистого селянського 

господарства. Зазначена земельна ділянка була сформована шляхом об’єднання 

двох земельних ділянок з кадастровими номерами 7420310300:02:000:1104 та 

7420310300:02:000:1110, які придбало ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕИД ГРУП» згідно 

договорів купівлі-продажу земельної ділянки від 04.06.2021.  

На сесії Батуринської міської ради від 8 листопада 2021 року прийнято 

рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки площею 4,0 га з кадастровим номером 

7420310300:02:000:1113 з земель для ведення особистого селянського господарства 

(01.03) на землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (11.02). 

Територія планованої діяльності межує з усіх боків з землями вільними від 

забудови. На даний час проектована ділянка є незабудованою. 

Згідно додатку № 4 Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України 

від 19.06.1996 № 173 (далі - ДСП № 173-96), нормативний розмір санітарно-

захисної зони (СЗЗ) підприємства з виробництва асфальтобетону визначений у 

розмірі 1000 м. Нормативна СЗЗ (1000 м) для планованого об’єкту витримана. 

Територія планованої діяльності межує з усіх боків з землями вільними від 

забудови. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані близько 2000 м у 

східному напрямку - приватний житловий будинок (Чернігівська область, 

Ніжинський район, м. Батурин, вул. Гетьманська). 
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Виконання підготовчих та будівельних робіт при зміні цільового 

призначення не здійснюється. 

В підготовчий період виконуватимуться наступні роботи: 

- доставка обладнання на проммайданчик; 

-монтаж обладнання (встановлення установки MARINI coldFALT 400 та 

установки КДМ - 2067 згідно вимог паспортного обладнання, проведення 

зварювальних та фарбувальних робіт). 

Протягом виконання монтажних робіт будуть дотримуватися наступні 

обмеження: 

- усі роботи будуть проводитись виключно на визначеному майданчику; 

- обов’язково дотримуватимуться технології при виконанні монтажних робіт; 

- буде забезпечена охорона землі від забруднення відходами будівництва, які 

підлягають вивозу та утилізації спеціалізованими організаціями, включно паливно-

мастильними матеріалами; 

- доставка обладнання відбуватиметься по існуючих під’їзних дорогах; 

- майданчик для тимчасового складування матеріалів підлягає плануванню та 

буде забезпечений засобами пожежогасіння. 

Установки MARINI coldFALT 400 та КДМ - 2067 монтуються на тимчасові 

опори та підпори, також передбачається в місцях розміщення установок та 

допоміжного обладнання укладання залізобетонних плит, або дорожніх плит. Після 
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закінчення експлуатації об'єкта, буде вирішено питання щодо переміщення плит та 

тимчасових споруд на інше місце планованої діяльності. 

Доставка матеріалів та техніки виконуватиметься по існуючій під’їзній 

дорозі. Після демонтажу і переміщення мобільних установок та допоміжного 

обладнання та споруд, майданчик приводиться у попередній стан. 

Під час виконання монтажу та демонтажу передбачаються наступні заходи з 

охорони навколишнього середовища: 

- при експлуатації машин та механізмів не допускається забруднення 

ґрунтово-рослинного шару паливо-мастильними матеріалами; 

- відходи, які утворюються в процесі, будуть розміщені на тимчасово 

відведеній ділянці з наступним вивезенням спеціалізованими підприємствами 

згідно укладених договорів по закінченню робіт. 

Термін виконання будівельно-монтажних робіт планується строком один 

місяць. 

Після завершення планованої діяльності передбачається приведення 

майданчику у попередній стан. 

Під час провадження планованої діяльності: 

- мобільна асфальтозмішувальна установка КДМ - 2067 спеціалізується на 

виготовленні асфальтобетонних сумішей, що використовуються при будівництві 

доріг. 

- грунтозмішувальна установка MARINI coldFALT 400 продуктивністю 400 

т/год призначена для приготування ґрунтових сумішей, що застосовуються в 

дорожньому будівництві. 

Планований річний випуск асфальтобетонної суміші - 220 000 т/рік, 

грунтощебеневої суміші - 240 000 т/рік. Режим роботи об'єкта планованої 

діяльності сезонний та в середньому становитиме 270 днів на рік. 

В адміністративному відношенні земельна ділянка для розміщення мобільної 

асфальтозмішувальної установки КДМ-2067 та грунтозмішувальної установки 

MARINI coldFALT 400, загальною площею 4,0 га, знаходиться за адресою: 

Чернігівська область, Ніжинський район, в адміністративних межах Батуринської 

міської ради. Відведення додаткових земельних ділянок, не передбачається. 
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Карта-схема об'єкта планованої діяльності наведені на рисунку: 
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Карта-схема об'єкта планованої діяльності з нанесеними джерелами впливу на 

довкілля наведена на рисунку: 
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У районі здійснення діяльності відсутні рекреаційні зони, території історико-

культурного призначення, об’єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони і 

території перспективні для заповідання, шляхи міграції птахів та тварин, популяції 

та місця росту зникаючих та рідкісних видів рослин, санаторії, будинки відпочинку 

та інші лікувально-курортні заклади, природоохоронні зони. 

Об’єкт діяльності знаходиться за межами зон охорони пам’яток культурної 

спадщини, зон охоронюваного ландшафту, меж історичних ареалів, зон 

регулювання забудови, зон охорони археологічного культурного шару, в межах 

яких діє спеціальний режим їх використання. 

Несприятливі фізико-геологічні процеси і явища в межах майданчика 

розміщення об'єкта не спостерігаються. Зсуви, карсти, обвали та інші явища 

відсутні. 

Сировина (відсів, щебінь різних фракцій, мінеральний порошок, целюлозна 

добавка) потраплятиме на підприємство переважно з місцевих гранкар’єрів. Бітум, 

емульсія та дизпаливо постачається на підприємство згідно заключених договорів 

зі спеціалізованими підприємствами. Кількісне співвідношення інгредієнтів в 
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готовій суміші регламентується технічним регламентом виготовлення 

асфальтобетонної суміші в залежності від її типу. 

Продукція реалізується для потреб міста та області в ремонті доріг та 

прокладанні нового дорожнього покриття. 

Мета - є визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності та 

обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно- 

правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, 

а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період підготовчих, монтажно 

- будівельних робіт, під час функціонування асфальтобетонного заводу та після 

закінчення терміну його експлуатації, дати прогноз впливу на оточуюче 

середовище, виходячи з особливостей планованої діяльності з урахуванням 

природних, соціальних та техногенних умов на основі п.14 частини 3 статті 3 п. 11-

Інші види діяльності: споруди виробництва штучних мінеральних волокон, 

виробництво екструдного пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону-закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля». 
 

          Опис технологічного процесу 

Мобільна тимчасова асфальтобетонна установка КДМ 2067 забезпечує 

швидку зміну рецепта і виконує такі операції технологічного процесу: 

1) попереднє дозування кам’яних матеріалів в агрегаті живлення і подача їх 

до сушильного агрегата; 

2) просушування і нагрів кам’яних матеріалів до робочої температури в 

сушильному агрегаті і подача нагрітих матеріалів в грохот змішувального 

агрегату; 

3) сортування нагрітих кам’яних матеріалів на 4 фракції, тимчасове 

зберігання їх в “гарячому” бункері, дозування і подача на змішувач; 

4) очистка відхідних газів; 

5) використання вловленого пилу шляхом подачі його в змішувальний 

агрегат; 

6) приймання, зберігання, нагрів до робочої температури бітуму, дозування 

і подача його в змішувач; 

7) змішування кам’яних матеріалів з бітумом, видача асфальтобетонної 

суміші на автотранспорт. 

При виготовленні асфальтобетону для будівництва доріг використовуються 

інертні матеріали (відсів, щебінь різних фракцій, мінеральний порошок, целюлозна 

добавка) та бітум. Інертні матеріали доставляються на асфальтобетонний завод  

автотранспортом і розвантажуються та зберігаються на складах. При 

розвантаженні та зберіганні інертних матеріалів (фракції 5-10, 10-20, 20-40, відсів) 

в атмосферне повітря здійснюється викид пилу неорганічного з вмістом діоксиду 

кремнію 70-20%.  

Зі складу інертні матеріали за допомогою фронтального навантажувача 

подаються в п'ять дозувальних бункера живильника. При роботі фронтального 

навантажувача, живильника та транспортера подачі інертних матеріалів, вигрузки 

негабариту, відвантаженні та зберіганні пилу в атмосферне повітря надходить пил 
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неорганічний з вмістом діоксиду кремнію 70-20%. При зберіганні та розвантаженні 

мінерального порошку та целюлозної добавки, а також від пневмотранспорту 

целюлозної добавки в атмосферне повітря надходить пил неорганічний з вмістом 

діоксиду кремнію менше 20%.  

Після попереднього дозування мінеральна суміш надходить в сушильний 

барабан асфальтозмішуючої установки.  

Бітум використовується як в’яжучий засіб. Бітум на підприємство надходить 

автотранспортом і зливається в приймальний резервуар бітуму. При прийманні та 

перекачуванні бітуму в атмосферне повітря надходять вуглеводні насичені. 

На підприємстві задіяно три ємності з бітумом об’ємом 60 м3 та одна 45 м3. 

При зберіганні бітум застигає, тому для забезпечення виробничого процесу 

він має знаходитись в нагрітому стані. Сталість температури системи забезпечують 

термостати, що в якості теплоносія використовують термальне масло. Всередині 

ємностей зберігання бітуму розташована система труб, по яких циркулює гаряче 

термальне масло. В результаті йде передача тепла від теплоносія до бітуму. Завдяки 

розігріванню бітуму вдається зберегти його експлуатаційна властивості та знизити 

навантаження на перекачувальні насоси.  

Розігрів і циркуляція термального масла забезпечуються масляним 

теплогенератором «MASSENZA» MG80 з пальником потужністю 1186 кВт. В 

якості палива для масляного теплогенератора «MASSENZA» MG80 

використовується дизельне пальне, при спалюванні якого в атмосферне повітря 

через трубу надходять такі забруднюючі речовини: азоту діоксид, вуглецю оксид, 

сірки діоксид, зола, суміш насичених вуглеводнів, метан, а також вуглецю діоксид 

та діазоту оксид. 

Нагрітий до робочої температури в 160-170 0С бітум поступає в змішувач. 

Для перекачування бітуму експлуатуються бітумні насоси, при роботі яких в 

атмосферне повітря надходять вуглеводні насичені. 

Від дихальних клапанів робочих ємностей з бітумом в атмосферне повітря 

надходять толуол, ксилол, бензол, вуглеводні. 

Дизпаливо на підприємство надходить автотранспортом і зливається в 

накопичувальний резервуар, звідки насосами перекачується на сушильний барабан 

та резервуар масляного теплогенератора. В процесі приймання дизпалива, його 

зберіганні в резервуарах в атмосферне повітря надходять вуглеводні насичені.  

Кам’яні матеріали проходять процес сушки та нагріву до робочої 

температури в сушильному агрегаті. Сушильний агрегат складається із барабану 

(під кутом нахилу), топки та пилогазоочисного обладнання (ПГОО). Інертні 

матеріали поступово рухаються по обертаючому барабану в сторону топки. Після 

просушування і нагрівання інертні матеріали по «гарячому» елеватору подаються 

в грохот асфальтозмішувача, де проходять сортування по фракціях. Після грохота 

інертні матеріали подаються у змішувач, де проходить їх змішування з бітумом в 

певній пропорції й виготовлення асфальтобетону. В якості палива 

використовується дизельне пальне. Продукти горіння палива разом із пилом 

інертних матеріалів витягуються димососом та поступають на очистку. Димові гази 

очищаються від пилу в рукавних фільтрах з допомогою фільтрації до 765 м2 
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(фільтраційний матеріал NOMEX 500). На вході в блок рукавних фільтрів є бункер 

сепарації крупної фракції пилу, яку оператор може направити, на свій вибір, в 

елеватор кам’яних матеріалів і далі – у відділ піску «гарячого» бункера, або ж в 

елеватор пилу і далі – на дозування або в силос пилу. Регенерація рукавних фільтрів 

виконується за рахунок розрідження, що створюється димососом.  

В процесі спалювання дизпалива в топці сушильного барабану утворюються 

азоту діоксид, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, зола, суміш насичених 

вуглеводнів, метан, а також парникові гази: вуглецю діоксид і діазоту оксид, що 

разом з пилом неорганічним через трубу сушильного агрегату надходять в 

атмосферне повітря.  

При відвантаженні готової асфальтобетонної суміші в атмосферне повітря 

надходять такі забруднюючі речовини: вуглеводні насичені, толуол, бензол, 

ксилол. Під час відсіювання пересипу, відвантаження негабариту та відвантаження 

пилу з бункеру зберігання пилу в атмосферне повітря надходить пил неорганічний 

з вмістом діоксиду кремнію 70-20%.  

Схема виробничої структури асфальтозмішувальної установки представлена 

нижче на рисунку 
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Характеристика установок очищення газів. 

Димові гази очищаються від пилу в рукавних фільтрах з площею фільтрації 

550 м2. На вході в блок рукавних фільтрів є бункер сепарації великодисперсної 

фракції пилу, яку оператор може направити на свій вибір в елеватор кам'яних 

матеріалів і далі в відсік піску «гарячого» бункера або в елеватор пилу і далі на 

дозування або в силос пилу. Регенерація рукавних фільтрів створюється за рахунок 

розрядження, яку створює димосос. 
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Ґрунтозмішувальна установка MARINI coldFALT 400 продуктивністю 400 

т/год призначена для приготування ґрунтових сумішей, що застосовуються в 

дорожньому будівництві, до якої входить бункер готової суміші, змішувач, система 

елеваторів та дозаторів для подачі щебенево- піщаної суміші та асфальтобетонного 

грануляту, система подачі бітуму, система подачі води, міксер для змішування 

компонентів. 
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Для поточного ремонту основного устаткування в межах даного виробничого 

майданчика передбачається використання зварювального устаткування та дрібного 

металообробного устаткування (заточувального верстату). Зварювання металів 

здійснюватиметься із використанням електродів АНО-3, зварювального дроту, 

пропан-бутанової суміші та кисню. 

На території проммайданчика розташована АЗС на якій розміщуються два 

резервуари для зберігання дизельного палива місткістю 30 м.куб., а для заправки 

автотранспорту дві паливо-роздавальні колонки. 

Дані щодо виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, земель, 

ґрунтів, біорізноманіття), які планується використовувати. 

Планована діяльність не передбачає використання ґрунтів, біорізноманіття у 

якості ресурсів в процесі монтажу устаткування та провадження планованої 

діяльності, тому їх опис не наводиться. 

В якості сировини для виробництва асфальтобетонних сумішей та 

грунтощебеневої суміші використовуються щебенево піщана суміш, відсів від 

дроблення гірської породи, щебінь з природного каменю та інші матеріали, що 

наведені нижче: 
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2 ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

З метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації про 

стан навколишнього природного середовища, прогнозування його змін та розробки 

науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських 

рішень в Україні створена система державного моніторингу навколишнього 

природного середовища.  

Моніторинг за станом навколишнього природного середовища та рівнем його 

забруднення від функціонування об’єкту впливу є  обов’язковою умовою при 

здійснення планованої діяльності і має здійснюватися суб’єктом господарювання. 

 

Моніторинг атмосферного повітря 

Метою моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря є спостереження 

за станом повітря та прогнозування ймовірних наслідків впливу забруднюючих 

речовин на людину та навколишнє середовище. 

Організація моніторингу стану атмосферного повітря на підприємстві 

повинна здійснюватися шляхом контролю безпосередньо на джерелах викидів та 

по фактичному забрудненню атмосферного повітря на межі санітарно-захисної 

зони промислового майданчика. 

В основі системи контролю лежить визначення величин викидів 

забруднюючих речовин від джерел та зіставлення їх з величинами затвердженого 

граничнодопустимого викиду. Задачами контролю підприємства за дотримуванням 

ГДВ на проммайданчику є:  
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- виконання плану заходів, направлених на досягнення величин ГДВ; 

- виконання приписів, актів та інших вказівок організацій, що здійснюють 

контроль на підприємстві;  

- дотримування державних та галузевих нормативно-технічних документів 

(НТД), які регламентують контроль гранично допустимих викидів; 

 - виконання заходів та дотримування регламентів роботи підприємства при 

отриманні повідомлення про надходження несприятливих метеорологічних умов 

(НМУ) та при виникненні аварійних ситуацій.  

Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів 

граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватися 

організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію.  

Для запобігання перевищенню встановлених нормативів 

граничнодопустимих викидів в процесі виробництва необхідно здійснювати 

контроль за обсягом та складом забруднюючих речовин, що викидаються в 

атмосферне повітря та вести їх постійний облік в журналі встановленого зразка. 

Періодичність контролю по дотриманню нормативів граничнодопустимих викидів. 

При визначенні розташування місць відбору проб, виконанні відбору проб 

організованих промислових викидів стаціонарними джерелами забруднення 

атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне 

забезпечення. Відбір проб промислових викидів». 

 

Моніторинг у сфері поводження з відходами 

З метою визначення та прогнозування впливу відходів на навколишнє 

природне середовище, своєчасного виявлення негативних наслідків, їх відвернення 

та подолання під час провадження планованої діяльності необхідно здійснювати 

контроль за станом місць розміщення твердих побутових відходів у відповідності 

до вимог статей 17 та 29 Закону України «Про відходи». 

До основних принципів, які покладені в основу заходів щодо контролю 

утворення відходів та мінімізації впливу відходів на довкілля належать:  

- постійний облік утворення, накопичення і передачі відходів;  

- підвищення рівня технічної дисципліни та відповідальності при організації 

тимчасового зберігання відходів;  

- моніторинг і контроль організацій, яким передаються відходи; власних 

місць утворення, тимчасового розміщення відходів. 

В процесі провадження планованої діяльності створюються відходи: 

- матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені обсягом 0,01 

т/період (III клас небезпеки); 

- тара металева використана, у т. ч. дрібна (банки консервні тощо), за 

винятком відходів тари, що утворилися під час перевезень обсягом 0,01 т/період 

(III клас небезпеки); 

- відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд обсягом 0,10 

т/період (IV клас небезпеки); 

- відходи, одержані у процесах зварювання обсягом 0,0072 т/період (IV клас 

небезпеки); 
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- відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн обсягом 0,0945 

т/період (IV клас небезпеки). 

Для збору і тимчасового складування кожного виду відходів на території 

майданчику мають бути передбачені спеціально відведені місця.  

Відходи III класу небезпеки передаються згідно договору від 27.01.2021 

№1214/В-21 на утилізацію ТОВ «Еко Захист-Україна», відходи IV класу небезпеки 

передаються спеціалізованим підприємствам на утилізацію згідно укладених 

договорів (в додатках). 

Поводження з відходами, з дотриманням санітарно-екологічних правил їх 

зберігання, збору та передачі іншим власникам дозволить мінімізувати негативний 

вплив на навколишнього середовище і комфортність проживання населення. 

 

Акустичний моніторинг 

Метою акустичного моніторингу є спостереження за рівнем шуму на 

території проммайданчика та межі санітарно-захисної зони для визначення 

доцільності необхідності додаткового впровадження шумопоглинаючих та 

шумозахисних заходів.  

В процесі провадження планованої діяльності, перевищення нормативних 

значень шуму 55 дБА вдень та 45 дБА вночі на межі найближчої житлової забудови 

відбуватись не буде. 

Моніторинг на водне середовище 

На період провадження планованої діяльності передбачається використання 

водних ресурсів на питні, господарсько-побутові та на виробничі потреби.  

Під час зміни цільового призначення земельної ділянки відсутній будь-який 

вплив на водне середовище. 

Найближчий поверхневий водний об’єкт р. Сейм знаходиться на відстані 

близько 4 км. Під час виконання будівельно-монтажних робіт забір води з 

поверхневих та підземних водних джерел та скид забруднених вод у водні об’єкти 

не передбачається. Забруднення поверхневих та підземних вод, зміни 

гідрологічного стану не очікується. 

Для виробничих потреб (пилопригнічення на поверхні доріг, складах щебню 

та відсіву) та господарсько-побутових потреб буде використовуватись привозна 

вода.  

Для забезпечення питних потреб на проммайданчик буде доставлятись 

бутильована питна вода. На території промислового майданчика будуть 

встановлені  біотуалети. По мірі наповнювання септиків їх вміст буде 

передаватиметься спеціалізованим підприємством відповідно до укладених 

договорів. 

З метою запобігання забруднення підземних вод нафтопродуктами 

передбачається розміщення ємностей для зберігання бітуму та дизельного 

пального на майданчиках з твердим водонепроникним покриттям з улаштуванням 

бортиків по периметру з метою запобігання розповсюдженню разом з дощовими та 

талими водами випадкових проливів нафтопродуктів. 
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Дощові та талі води, що створюватимуться на об'єкті планованої діяльності 

за рахунок атмосферних опадів, організовано збиратимуться та відводитимуться на 

відстоювання в резервуар-відстійник з метою вилучення з них зважених частинок, 

забруднених нафтопродуктами. Уловлений осад передаватиметься на утилізацію 

організації, яка має ліцензію на провадження господарської діяльності з 

поводження з небезпечними відходами. Очікуваний річний обсяг дощових та талих 

вод, що збиратиметься з водозбірної території об'єкта планованої діяльності, не 

перевищуватиме 4760 м3/рік, у тому числі у весняно- літній період - 2808 м3/рік, у 

осіннє-зимовий період - 1952 м3/рік. 

Вплив на водне середовище в період проведення монтажних робіт та при 

експлуатації установок приймається як допустимий. 

 

Загальні заходи з післяпроектного моніторингу та контролю за 

станом довкілля 

Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів 

граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин здійснюється організаціями, 

які мають у своєму складі атестовану лабораторію. Заключений договір з ПП 

«Науково-виробнича фірма «Альтвест». Однак, внаслідок військової агресії 

Російської Федерації проти України, і введення воєнного стану з 24 лютого 2022 

року до його офіційного закінчення, що є надзвичайними, невідворотними та 

об'єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності.  Товариство було 

змушене зупинити свою діяльність з виробництва асфальтозмішувальної продукції, 

роботи щодо випуску асфальтобетонної продукції не виконувались. Здійснення 

інструментально-лабораторних досліджень стану атмосферного повітря на межі 

санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови, інструментально-

лабораторного контролю гранично допустимих викидів забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами викидів за 2022 рік не проводились, внаслідок вище 

описаних обстави 

2. Ведеться постійний облік утворення, накопичення і передачі відходів. 

3. Проводиться моніторинг і контроль організацій, яким передаються відходи. 

4. Здійснюється інформування про результати післяпроектного моніторингу  

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації 

та Державну екологічну інспекцію у Чернігівській області за звітний рік до 01 

лютого року, наступного за звітним. 
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3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗОНІ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час 

впровадження планової діяльності, очікується допустимий вплив на довкілля та 

здоров’я населення зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря та акустичним впливом. Значний негативний вплив на довкілля під час 

провадження планової діяльності не передбачається. Враховуючи результати 

оцінки впливу на довкілля планової діяльності передбачається програма 

моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планової 

діяльності для моніторингу та контролю допустимих викидів. 

 

3.1. Дослідження стану атмосферного повітря 

 

Очікування від здійснення планованої діяльності: 

Відповідно до Звіту та Висновку з ОВД для здійснення планованої діяльності 

під час підготовчих та будівельно-монтажних робіт передбачається в результаті 

роботи автотраспорту та проведення зварювальних і фарбувальних робіт. Загальна 

кількість викидів забруднюючих речовин становитиме: 

- заліза оксид (у перерахунку на залізо) - 0,0002705 т/рік; 

- манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану - 2 0,0000295 

т/рік; 

- уайт-спірит - 0,0212 т/рік; 

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,157 

т/рік; 

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,0215 

т/рік; 

- вуглецю оксид - 0,181 т/рік; 

- вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-26611 та ін.) в перерахунку 

на сумарний органічний вуглець - 0,0405 т/рік; 

- сажа - 0,01925 т/рік; 

- метан - 0,00125 т/рік; 

- азоту(І) оксид (N20) - 0,0006 т/рік; 

- вуглекислий газ - 15,69 т/рік; 

- бенз(а)пірен - 0,00015 т/рік; 

- ксилол - 0,0334 т/рік. 

Під час провадження планованої діяльності на підприємстві визначено 39 

джерел викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря: 

Джерело викидів № 1 (процес вивантаження щебню, гранвідсіву, щебенево-

піщаної суміші та асфальтогранулянту з автотранспорту); 

- Джерело викидів № 2 (стаціонарне зберігання щебню фракції 20-40 мм); 

- Джерело викидів № 3 (стаціонарне зберігання щебню фракції 10-20 мм); 

- Джерело викидів № 4 (стаціонарне зберігання щебню фракції 5-10 мм); 

- Джерело викидів № 5 (стаціонарне зберігання гранвідсіву); 
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- Джерело викидів № 6 (процес завантаження бункерів); 

- Джерело викидів № 7 (процес відвантажування відходів); 

- Джерело викидів № 8 (процес завантажування приймального пристрою 

сушильного барабану); 

- Джерело викидів № 9 (процесі спалювання дизельного палива в пальнику); 

- Джерело викидів № 10 (процес приймання та зберігання дизельного палива 

для потреб масляного теплогенератора); 

- Джерела викидів № 11-14 (процес приймання, зберігання та відпускання 

бітуму в змішувальний агрегат); 

- Джерела викидів № 15-16 (процес перевантаження мінерального порошку 

в силос); 

- Джерело викидів № 17 (процес перевантаження мінерального порошку та 

пилу в силос); 

- Джерело викидів № 18 (процес перевантаження целюлозної добавки в 

бункер); 

- Джерело викидів № 19 (процес завантаження целюлозної добавки в 

змішувальний агрегат КДМ 2067); 

- Джерело викидів № 20 (процес завантаження полімерної добавки в 

змішувальну ємність бітуму); 

- Джерело викидів № 21 (процес приймання та зберігання дизельного палива 

для потреб асфальтозмішувача); 

- Джерело викидів № 22 (процес приймання та зберігання дизельного палива 

для потреб асфальтозмішувача); 

- Джерело викидів № 23 (процес вивантаження на автотранспорт відходів 

просіювання з грохоту асфальтозмішувача); 

- Джерело викидів № 24 (процес виготовлення асфальтобетонну з 

додаванням щебню різних фракцій, гранвідсіву, мінерального порошку та бітуму); 

- Джерело викидів № 25-26 (процес вивантаження на автотранспорт готової 

асфальтобетонної суміші); 

- Джерело викидів № 27 (процес вивантаження на автотранспорт надлишків 

та негабариту виробництва асфальтобетонної суміші); 

- Джерело викидів № 28 (процес проведення зварювальних робіт з 

допомогою електродів, зварювального дроту, пропан-бутанової суміші, газової 

різки сталі та від металообробного устаткування); 

- Джерело викидів № 29 живильний агрегат (холодний ресайклінг); 

- Джерело викидів № ЗО (пересилка сипучих матеріалів з приймальних 

бункерів на прямий конвеєр та транспортування); 

- Джерело викидів № 31 (пересилка сипучих матеріалів з прямого конвеєра 

на похилий); 

- Джерело викидів № 32 (холодний ресайклінг); 

- Джерело викидів № 33 склад асфальтобетонного грануляту; 

- Джерело викидів № 34 склад щебенево-піщаної суміші; 

- Джерело викидів № 35-36 Дихальний клапан резервуару зберігання 

дизельного палива; 
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- Джерело викидів № 37-38 Паливо-роздавальна колонка дизельного палива; 

- Джерело викидів № 39 Викиди забруднюючих речовин від працюючих 

двигунів вантажного транспорту. 

Загальна кількість викидів забруднюючих речовин становить: 

- Заліза оксид (у перерахунку на залізо) - 0,00346 т/рік; 

- Манган та його сполуки у перерахунку на манган - 0,000140 т/рік; 

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 

6,19495 т/рік; 

- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 5,903 

т/рік; 

- Вуглецю оксид - 1,44763 т/рік; 

- Метан - 0,1894 т/рік; 

- Вуглеводні граничні С12-С19  у перерахунку на сумарний органічний 

вуглець - 3,7211909 т/рік; 

- Ксилол - 0,75073 т/рік; 

- Фенол - 0,058769 т/рік; 

- Етилен - 4,4931 т/рік; 

- Спирт етиловий - 0,5946 т/рік; 

- Речовини в вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих 

за складом - 10,296695 т/рік; 

- Азоту оксид (N20) - 0,03789 т/рік; 

- Діоксид вуглецю - 4653,193 т/рік; 

- Бенз(а)пірен - 0,0000016 т/рік; 

- Хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому) - 0,00000120 

т/рік. 

Загальний викид забруднюючих речовин - 4685,95321 т/рік. 

Згідно зі Звітом з ОВД, за результатами аналізу проведених розрахунків 

розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі встановлено, що викиди 

забруднюючих речовин не перевищують гранично допустимих концентрацій на 

межі найближчої житлової забудови, а провадження планованої діяльності не 

призведе до наднормативного його забруднення. 

 

Стан під час здійснення діяльності 

Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів 

граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин здійснюється організаціями, 

які мають у своєму складі атестовану лабораторію. Заключений договір з ПП 

«Науково-виробнича фірма «Альтвест». Однак, внаслідок військової агресії 

Російської Федерації проти України, і введення воєнного стану з 24 лютого 2022 

року до його офіційного закінчення, що є надзвичайними, невідворотними та 

об'єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності.  Товариство 

було змушене зупинити свою діяльність з виробництва асфальтозмішувальної 

продукції, роботи щодо випуску асфальтобетонної продукції не виконувались. 

Здійснення інструментально-лабораторних досліджень стану атмосферного 

повітря на межі санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови, 
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інструментально-лабораторного контролю гранично допустимих викидів 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів за 2022 рік не 

проводились, внаслідок вище описаних обставин. 

Лабораторні дослідження забруднюючих речовин від організованих викидів 

стаціонарних джерел будуть здійсненні лабораторією  «Науково-виробничої фірми 

«Альтвест», яка технічно компетентна на проведення вимірювань (атестат про 

технічну компетентність № 232 «ОНС» - 22 від 07.06.2022 р. чинний до 26.06.2025 

р. виданий Державним підприємством «Хмельницький науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації». 

Промисловий майданчик ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП», що 

розташований за межами населених пунктів  Батуринської ОТГ, Ніжинського р-н., 

Чернігівської області, , здійснює свою виробничу діяльність на підставі:  

- дозволу на викиди № UA 74040010010021393  від 02.06.2032 р. 

- листа про постановку на державний облік № 00274 від 01.11.2022 р. 

 

3.2 Дослідження стану водного середовища 

 

Очікування від здійснення планованої діяльності: 

У звіті з оцінки впливу на довкілля зазначено, що поруч з промисловим 

майданчиком немає поверхневих водних об’єктів.  

Під час зміни цільового призначення земельної ділянки відсутній будь-який 

вплив на водне середовище. 

Найближчий поверхневий водний об’єкт р. Сейм знаходиться на відстані 

близько 4 км. Під час виконання будівельно-монтажних робіт забір води з 

поверхневих та підземних водних джерел та скид забруднених вод у водні об’єкти 

не передбачається. Забруднення поверхневих та підземних вод, зміни 

гідрологічного стану не очікується. 

Для виробничих потреб (пилопригнічення на поверхні доріг, складах щебню 

та відсіву та на спінювання бітуму) та господарсько-побутових потреб буде 

використовуватись привозна вода. * 

Для забезпечення питних потреб на проммайданчик буде доставлятись 

бутильована питна вода. На території промислового майданчика будуть 

встановлені біотуалети. По мірі наповнювання септиків їх вміст передаватиметься 

спеціалізованим підприємством відповідно до укладених договорів. 

З метою запобігання забруднення підземних вод нафтопродуктами 

передбачається розміщення ємностей для зберігання бітуму та дизельного 

пального на майданчиках з твердим водонепроникним покриттям з улаштуванням 

бортиків по периметру з метою запобігання розповсюдженню разом з дощовими та 

талими водами випадкових проливів нафтопродуктів. 

Дощові та талі води, що створюватимуться на об'єкті планованої діяльності 

за рахунок атмосферних опадів, організовано збиратимуться та відводитимуться на 

відстоювання в резервуар-відстійник з метою вилучення з них зважених частинок, 

забруднених нафтопродуктами. Уловлений осад передаватиметься на утилізацію 

організації, яка має ліцензію на провадження господарської діяльності з 
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поводження з небезпечними відходами. Очікуваний річний обсяг дощових та талих 

вод, що збиратиметься з водозбірної території об'єкта планованої діяльності, не 

перевищуватиме 4760 м3/рік, у тому числі у весняно- літній період - 2808 м3/рік, у 

осіннє-зимовий період - 1952 м3/рік. 

Вплив на водне середовище в період проведення монтажних робіт та при 

експлуатації установок приймається як допустимий. 

Відведення поверхневих дощових вод відбуватиметься за рахунок 

поздовжніх та поперечних уклонів з подальшим їх відведення на очищення до 

локальних очисних споруд. 

Скид зворотних вод у водні об'єкти з боку об'єкта планованої діяльності не 

здійснюватиметься. Забруднення водного середовища внаслідок провадження 

планованої діяльності не відбуватиметься. 

При експлуатації об’єкта відсутній скид стічних вод безпосередньо у 

водоймища та ґрунтові води. Система водовідведення забезпечує відсутність 

забруднення ґрунтів. Таким чином, планована діяльність не приведе до 

негативного впливу на водне середовище. 

 

Стан під час здійснення діяльності 

Мета водокористування - питні, санітарно-гігієнічні, виробничі потреби (в 

т.ч. полив території). 

Водозабір на санітарно-гігієнічні та виробничі потреби планується 

здійснювати згідно договору на водопостачання із комунальним підприємством.  

Джерелами водопостачання є привізна вода згідно договору про надання 

послуг постачання холодної води, укладеного між ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД 

ГРУП» та місцевим комунальним підприємством (копія договору в додатках). 

Вода для санітарно-побутових потреб привозна. Необхідний запас води для 

потреб працівників зберігається в резервуарі, який встановлено безпосередньо біля 

контейнера санітарно-побутового призначення. Скидів у водні об`єкти не 

передбачається. Господарсько-побутові стоки надходять у герметичну ємність, що 

розташована біля контейнера санітарно-побутового призначення. По мірі 

накопичення, вони відвозитимуться спецтранспортом виконавців за укладеними 

угодами.  

У випадку розлиття нафтопродуктів, на території передбачено ящики з 

піском та герметичні ємності для піску, забрудненого нафтопродуктами. Дані 

відходи відвозитимуться організаціями, ліцензованими у сфері поводження з 

відходами.  

Передбачено вертикальну організацію відведення стоків з території 

підприємства, з наступною їх очисткою за допомогою сепаратора нафтопродуктів. 

Очищена вода використовується для зрошення території. Відходи від ЛОС 

своєчасно передаватимуться ліцензованим організаціям. 

З метою запобігання забруднення підземних вод нафтопродуктами ємності 

для зберігання бітуму та емульсії, як і передбачалось встановлені на виробничому 

майданчику з твердим водонепроникним покриттям. 
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Зберігання дизельного палива здійснюється в наземних двостінних 

резервуарах, облаштованих відповідними системами контролю (датчиками рівня та 

аварійними клапанами скиду надлишку тиску). Зберігання бітуму передбачається 

в ємностях, облаштованих датчиками контролю рівня та температури. 

На об’єкті не здійснюється скид стічних вод безпосередньо у водоймища та 

ґрунтові води. Таким чином, діяльність не приводить до негативного впливу на 

водне середовище. Отже, потенційний вплив діяльності на водне середовище 

знаходиться в межах допустимих норм. 

 

 

3.3 Дослідження стану шумового навантаження 

 

Очікування від здійснення планованої діяльності: 

Основними джерелами є робота двигунів машин та механізмів, що 

здійснюють монтажні роботи та зварювальний апарат. 

Монтажні роботи будуть вестись за межами населених пунктів. 

Незважаючи на те, що при відкритих роботах шум розповсюджується у 

повітряному середовищі на більш значні відстані, шум має локальне значення. 

Відповідно до розрахунків наданих у звіті з оцінки впливу на довкілля, рівні 

шуму, що створюються роботою техніки та механізмів при монтажі технологічного 

обладнання на межі найближчої житлової забудови складають 31,82 дБА, що не 

перевищує нормативного показника - 55 дБА для денного часу доби та 45 дБА для 

нічного часу. Вплив шумового забруднення буде носити короткочасний вплив 

тільки у період здійснення монтажних робіт. 

Розрахунок акустичного навантаження на межі СЗЗ підприємства відповідно 

до Звіту з ОВД. Згідно розрахунку шумового навантаження, на відстані 1000 м (СЗЗ 

підприємства) від джерел акустичне навантаження значно менше допустимого на 

території, яка безпосередньо прилягає до житлової зони населеного пункту; 

Для зниження рівня шуму асфальтобетонної установки, сушильний барабан 

знаходиться в теплоізоляційному кожуху, що виступає в якості шумозахисної 

конструкції. Також для ефективного зниження рівня шуму передбачена 

інноваційна система глушників на пальнику сушильного барабану та системі 

пиловидалення. 

Забезпечення нормативного рівня шуму на межі санітарно-захисної зони і 

найближчої житлової забудови досягається значною віддаленістю житлової 

забудови від виробничого обладнання (СЗЗ 1000 м), об’ємно-планувальними 

рішеннями проммайданчика, з урахуванням ізоляційних властивостей конструкцій 

обладнання, шумових властивостей існуючих зелених насаджень. 

Згідно з інформацією, наданій у звіті з оцінки впливу на довкілля, на межі 

найближчої житлової забудови рівень вібрації визначається як «відсутній» за 

санітарно-гігієнічними нормативами. 
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Стан під час здійснення діяльності 

Згідно Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996, №173, допустимий 

рівень звуку для території житлових будинків становить 55 дБА у денний період 

доби та 45 дБА у нічний. 

Враховуючи відстань між джерелами шуму і найближчою житловою 

забудовою, розташованою на відстані більше 1000 метрів, а також враховуючи 

зниження рівня шуму за рахунок поглинання його повітрям, перевищення 

нормативних значень шуму 55 дБА вдень та 45 дБА вночі на межі житлової 

забудови не відбувається. 

Функціонування об’єкту не супроводжується утворенням ультразвукових, 

електромагнітних та радіоактивних випромінювань, виходячи з чого, заходи по 

захисту навколишнього середовища від зазначених чинників впливу не 

передбачаються. 

 

3.4 Поводження з відходами 

 

Очікування від здійснення планованої діяльності 

Відповідно до звіту з оцінки впливу на довкілля під час підготовчих та 

монтажних робіт на території здійснення планованої діяльності  передбачено 

встановлення контейнерів для побутового сміття, з його роздільним збиранням. 

Майданчик для побутового сміття передбачено улаштувати із твердим покриттям. 

 Відходи сепаратора нафтопродуктів, та пісок, забруднений нафтопродуктами 

та ПММ передбачено передавати ліцензованим організаціям. 

В процесі провадження планованої діяльності створюються відходи: 

- матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені обсягом 0,01 

т/період (III клас небезпеки); 

- тара металева використана, у т. ч. дрібна (банки консервні тощо), за винятком 

відходів тари, що утворилися під час перевезень обсягом 0,01 т/період (III клас 

небезпеки); 

- відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд обсягом 0,10 

т/період (IV клас небезпеки); 

- відходи, одержані у процесах зварювання обсягом 0,0072 т/період (IV клас 

небезпеки); 

- відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн обсягом 0,0945 

т/період (IV клас небезпеки). 

Для збору і тимчасового складування кожного виду відходів на території 

майданчику мають бути передбачені спеціально відведені місця.  

Як зазначено у Звіті, ремонт та технічне обслуговування будівельної техніки 

та механізмів буде виконуватись підрядною організацією. Відходи, що 

утворюватимуться при їх експлуатації (акумулятори відпрацьовані, шини 

відпрацьовані, фільтра відпрацьовані та інше), у даному Звіті не враховані. 

Під час провадження планованої діяльності будуть створюватись наступні 

відходи: 
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- залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти - 

350,9 т/рік (III клас небезпеки); 

- лампи світлодіодні - 0,003 т/рік (IV клас небезпеки); 

- абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (промаслений пісок) - 

0,1813 т/рік (III клас небезпеки); 

- шлам від очищення вод стічних неспецифічних промислових - 2,52 т/рік (III 

клас небезпеки); 

- відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн - 1,215 т/рік (IV клас 

небезпеки); 

- спецодяг зношений або зіпсований - 0,0225 т/рік (IV клас небезпеки); 

- спецвзуття зношене або зіпсоване - 0,045 т/рік (IV клас небезпеки); 

- матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені - 0,01 т/рік (III 

клас небезпеки); 

- пил та тверді частинки інші електрофільтрів та інших газоочисних установок 

- 23,0 т/рік (IV клас небезпеки). 

Відходи III класу небезпеки передаються згідно договору від 27.01.2021 

№1214/В-21 на утилізацію ТОВ «Еко Захист-У країн а», відходи IV класу небезпеки 

передаються спеціалізованим підприємствам на утилізацію згідно укладених 

договорів. 

 

Стан під час здійснення діяльності 

Відходи комунальні міські змішані збираються роздільно в контейнери для 

сміття та передаються відповідно до укладеного договору (в додатках). 

Всі інші відходи по мірі накопичення передаються спеціалізованим 

організаціям для подальшого вивезення та утилізації згідно попередньо 

заключених договорів (в додатках), що укладаються щорічно або діють на умовах 

пролонгації.  

Суб'єкт господарювання, в установленому порядку, що визначений 

виконавцями послуг на вивезення побутових відходів на даній території, здійснює 

їх роздільне збирання. Роздільне збирання побутових відходів здійснюється згідно 

з методикою роздільного збирання побутових відходів, яка затверджена 

центральним органом виконавчої влади.  

Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від 

інших видів побутових відходів, а також відокремлюються на етапі збирання чи 

сортування та передаватися спеціалізованому підприємству, що має ліцензію на 

здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.  

Рідкі побутові відходи зберігаються у вигрібних ямах та вивозяться згідно 

попередньо укладеного договору. 

Роздільне збирання твердих побутових відходів здійснюється за 

компонентами, що входять до складу твердих побутових відходів. Компоненти, що 

входять до складу твердих побутових відходів, визначають за такою 

класифікацією: органічна складова побутових відходів, що легко загниває; папір та 

картон; полімери; скло. 
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3.5 Дослідження умов землекористування 

Очікування від здійснення планованої діяльності 

Відповідно до звіту з оцінки впливу на довкілля земельна ділянка, на якій 

розташовується асфальтозмішувальна установка та грунтозмішувальна розміщена 

за межами населеного пункту в адміністративних межах Батуринської міської ради 

Ніжинського району Чернігівської області для провадження планованої діяльності 

додаткові площі не долучаються. 

Зазначена земельна ділянка була сформована шляхом об’єднання двох 

земельних ділянок з кадастровими номерами 7420310300:02:000:1104 та 

7420310300:02:000:1110, які придбало ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕИД ГРУП» згідно 

договорів купівлі-продажу земельної ділянки від 04.06.2021. На сесії Батуринської 

міської ради 8 листопада 2021 року прийнято рішення про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки площею 4,0 га з кадастровим номером 7420310300:02:000:1113 з земель для 

ведення особистого селянського господарства (01.03) на землі для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02). Територія вільна від 

забудови і знаходиться за межами зон охорони пам'яток культурної спадщини, 

історичних ареалів, зон регулювання забудови, охорони археологічного 

культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, 

охоронних зон об’єктів природно- заповідного фонду, прибережних захисних смуг. 

Земельна ділянка об'єкта планованої діяльності площею 4,0 га з цільовим 

призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

потребує зміни цільового призначення на категорію земель, придатних для 

провадження планованої діяльності, пов’язаної з виготовлення асфальтобетонних 

сумішей. Відповідно до статті 20 глави 4 Земельного кодексу України зміна 

цільового призначення земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою 

щодо їх відведення, які затверджуються у встановленому порядку. Обмеження 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки відсутні. Земельна ділянка 

об'єкта планованої діяльності: 

- розміщується поза межами охоронних зон, включаючи охороні зони 

об'єктів ПЗФ і об'єктів культурної спадщини, зон санітарної охорони, санітарно-

захисних зон об'єктів, зон особливого режиму використання земель, 

водоохоронних зон (обмежень), інших обмежень, земельних сервітутів тощо; 

- не суперечить вимогам чинної містобудівної документації, а саме: 

Генеральному плану населеного пункту Батурин. 

Таким чином на земельну ділянку об'єкта планованої діяльності не 

розповсюджуються дія обмежень встановлених чинною містобудівною 

документацією. 

Відповідно до пункту 8 статті 20 глави 4 Земельного кодексу України зміна 

цільового призначення земель сільськогосподарського призначення здійснюється 

за умови відшкодування власником земельної ділянки втрат 

сільськогосподарського виробництва, крім випадків, визначених законом. 
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Відповідно до “Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів”, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 

від 19.06.1996 року №173 нормативна санітарно-захисна зона для виробництва 

асфальтобетону встановлюється у розмірі 1000 метрів (або 1 км). Найближча 

житлова забудова знаходиться на відстані близько 2000 м у східному напрямку - 

приватний житловий будинок (Чернігівська область, Ніжинський район, м. 

Батурин, вул. Гетьманська). 

Враховуючи викладене, розміщення об'єкта планованої діяльності 

відповідає основним вимогам містобудівної документації. 

На території земельної ділянки будуть розміщуватись будівлі та споруди із 

збірно-розбірних елементів та мобільного обладнання, яке змонтовуватиметься без 

зняття родючого ґрунту та без вирубки зелених насаджень. Вилучення інших 

земельних ділянок не планується. 

Елементи обладнання на промисловий майданчик доставляються 

автотранспортом, під'їзна дорога - існуюча. Під час проведення монтажно- 

будівельних робіт та на період експлуатації об'єкта передбачається пилеподавлення 

шляхом зволоження під'їзної дороги. У разі забруднення ґрунту 

паливовикористовуючими матеріалами від транспорту (спецтехніки) передбачено 

використання сорбенту для нейтралізації протоків. 

Ділянки вільні від забудови, доріг та майданчиків планується засіяти 

травою;  

З метою зменшення шкідливого впливу на ґрунти під час проведення 

підготовчих та будівельних робіт, робіт з демонтування об’єкта передбачається 

використовувати будівельні машини та механізми тільки в справному стані, без 

витоків палива та масла, у разі випадкового розлиття паливно-мастильних 

матеріалів - терміново проводити засипання піском забруднених ділянок ґрунту з 

наступною його передачею на знешкодження. 

Миття будівельних машин передбачено проводити на спеціалізованих 

пунктах мийки машин за межами будівельного майданчика. 

В процесі проведення будівельних робіт хімічного, біологічного чи 

радіоактивного забруднення ґрунту не передбачається. 

 

Стан під час здійснення діяльності 

В наслідок військової агресії Російської Федерації проти України, і введення 

воєнного стану з 24 лютого 2022 року до його офіційного закінчення, що є 

надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для суб'єктів 

господарської діяльності.  Товариство було змушене зупинити свою діяльність. 

Однак, проєктні роботи щодо змінення цільового призначення земельної ділянки з 

земель сільськогосподарського використання на землі промисловості товариство 

сумлінно виконує. Проте збільшилися терміни отримання всіх необхідних 

погоджень. Товариство отримало позитивну ухвалу (рекомендації до 

затвердження) протоколу засідання обласної архітектурно-містобудівної ради при 

Управлінні містобудування та архітектури обласної державної адміністрації щодо 

розгляду містобудівної документації «Детального плану території земельної 
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ділянки площею 4,0 га кадастровий номером 7420310300:02:000:1113, яка 

розташована за межами населеного пункту в адміністративних межах Батуринської 

міської ради для розміщення тимчасової мобільної установки, для виробництва 

асфальто-бетонних та щебнево-піщаних сумішей та грунтозмішувальної 

установки», (копії протоколів в додатках). Після затвердження ДПТ та проекту 

землеустрою, Товариство зобов’язується проінформувати і надати відповідні копії 

документів до Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської 

облдержадміністрації. 

Щодо впливу діяльності на стан ґрунтів в межах санітарно-захисної зони, то 

даний вплив не передбачається.  

Щодо впливу виробничої діяльності на стан ґрунтів в межах санітарно-

захисної зони, то даний вплив не передбачається. В межах санітарно-захисної зони 

знаходяться сільськогосподарські угіддя, які щороку засіваються зерновими 

культурами. Відбір проб ґрунту не можливо провести на чужій приватній території 

без нанесення шкоди посівам. Санітарно - захисна зона від нашого виду 

виробництва складає один кілометр до найближчої житлової забудови. Якщо взяти 

до уваги дану СЗЗ для контролю якості ґрунтів то площа складатиме близько 200 

га. Тобто заподіяна шкода для отримання результатів моніторингу якості 

ґрунтового покриву непорівнянна з очікувальним результатом цієї умови. 

 

 

3.6 Дослідження нормативної СЗЗ промислового майданчика 

 

Промисловий майданчик планованої діяльності ТОВ “АВТОСТРАДА 

ТРЕЙД ГРУП” розташований на за межами населеного пункту в адміністративних 

межах Батуринської міської ради Ніжинського району Чернігівської області. 

Кадастровий номер земельної ділянки об'єкта планованої діяльності 

7420310300:02:000:1113. Дана земельна ділянка придбана ТОВ “АВТОСТРАДА 

ТРЕЙД ГРУП” згідно договору купівлі-продажу від 4 червня 2021 року (копія 

договору та витяг з Державного реєстру речових прав наведено у додатку).  

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані близько 2000 м у 

східному напрямку - приватний житловий будинок (Чернігівська область, 

Ніжинський район, м. Батурин, вул. Гетьманська). 

Об’єкт планованої діяльності знаходиться за межами зон охорони пам'яток 

культурної спадщини, історичних ареалів, зон регулювання забудови, охорони 

археологічного культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх 

використання, охоронних зон об’єктів природно-заповідного фонду, прибережних 

захисних смуг тощо. 

Згідно з ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів» розмір нормативної санітарно- захисної зони (СЗЗ), визначений 

для виробництва асфальтобетону підприємств на яких здійснюється 

транспортування або розігрівання бітуму, становить 1000 м.  
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Згідно вищезгаданого нормативного документу, санітарно-захисна зона 

для підприємства встановлюється на рівні 1000 м, як для підприємств І класу 

по виробництву асфальтобетону. 

Аналіз забудови, що склалася в районі розташування майданчика свідчить 

про те, що нормативна СЗЗ витримана. Мінімальна відстань до житлової забудови 

становить 2,0 км від найближчих крайніх джерел викидів підприємства 

(живильника асфальтозмішувальної установки). 

Враховуючи викладене вище, розміщення об'єкта діяльності відповідає 

основним вимогам містобудівної документації. 
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ВИСНОВОК 

 

В наслідок військової агресії Російської Федерації проти України, 

відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022, в 

Україні введено воєнний стан. 

Відповідно до Указу Президента України від 21 листопада 2022 року 

№757/2022, строк воєнного стану в Україні продовжено на 90 днів. Торгово-

промислова палата України (ТПП) повідомила про засвідчення факту настання 

форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 24 лютого 2022 року. 

Торгово-промислова палата України (далі - ТПП України) на підставі статей 14 

та 141 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" від 02.12.97 N 

671/97-BP, Статуту ТПП України, цим засвідчує форс мажорні обставини 

(обставини непереборної сили) військову агресію Російської Федерації проти 

України, що стало підставою введення воєнного стану, відповідно до Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року N 64/2022 "Про введення воєнного 

стану в Україні". 

З урахуванням вищевикладених надзвичайних, невідворотних та 

об'єктивних обставин для суб'єктів господарської діяльності викладених  і 

введення воєнного стану з 24 лютого 2022 року до його офіційного закінчення, 

товариство було змушене зупинити свою діяльність з виробництва 

асфальтобетонної продукції, роботи з випуску продукції не здійснювалися. 

Здійснення інструментально-лабораторних досліджень стану атмосферного 

повітря на межі санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови, 

інструментально-лабораторного контролю гранично допустимих викидів 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів за 2022 рік не 

проводилися, внаслідок вище описаних обставин.  

Лабораторні дослідження забруднюючих речовин від організованих 

викидів стаціонарних джерел будуть проведенні лабораторією  «Науково-

виробничої фірми «Альтвест», яка технічно компетентна на проведення 

вимірювань (атестат про технічну компетентність № 232 «ОНС» - 22 від 

07.06.2022 р. чинний до 26.06.2025 р. виданий Державним підприємством 

«Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 

сертифікації» одразу після відновлення потужностей виробництва на 

проммайданчику. Товариство повернеться до виконання зобов’язань щодо 

проведення щорічних замірів, як тільки вище перераховані обставини будуть 

ліквідовані. На даний час Товариство дотримується наступних умов:- відходи, 

що утворюються, по мірі накопичення передаються іншим власникам згідно 

попередньо заключених договорів з метою їх подальшого зберігання, 

оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення; 

- заключено договори на постачання води, вивезення побутових та 

небезпечних відходів; 

- не допускається робота обладнання при перевищенні концентрацій 

забруднюючих речовин вище затверджених нормативів викидів до моменту 

усунення недоліків; 
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- не використовується обладнання із непрацюючими або несправними 

контрольно-вимірювальними приладами, що можуть привести до 

неконтрольованих та/або наднормативних викидів в атмосферу до усунення 

недоліків; 

- при роботі пилогазоочисного обладнання відбувається обов’язкове 

дотримування наказу №52 від 06.02.2009 “Про затвердження Правил технічної 

експлуатації установок очистки газу”; 

- здійснюється контроль за обсягом та складом забруднюючих речовин, 

що викидаються в атмосферне повітря та ведеться їх облік в журналі 

встановленого зразка; 

- резервуарне обладнання майданчика забезпечує герметичність для 

запобігання викидам летких фракцій дизпалива, бітуму; 

- проводиться зрошування поверхні складів інертних матеріалів, під’їзні 

шляхи до них; 

- викиди від стаціонарних джерел здійснюються за наявності дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря і не перевищують 

граничнодопустимих нормативів; 

- рівень акустичного забруднення не перевищує нормативи шумового 

забруднення та вібрації на межі СЗЗ; 

- територія майданчика забезпечена та обладнана контейнерами для 

роздільного збору побутового сміття; 

- персонал забезпечено засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), 

спецодягом, спецвзуттям; 

- відбувається своєчасна сплата екологічного податку за викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Сума податку, який справляється 

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними  

джерелами  забруднення, за розміщення відходів обчислюються суб’єктом 

господарювання самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів 

та  ставок податку; 

- експлуатація об’єкта здійснюється відповідно до чинних санітарних 

норм та правил; 

- своєчасно проводиться технічний огляд та ремонт технічного 

обладнання, підтримання технічного стану автотранспортної техніки в технічно 

справному стані; 

- відбувається дотримання проектних рішень щодо потужності, 

застосування сучасного екологобезпечного технологічного обладнання та 

реалізації природоохоронних заходів.  

 

Отже, передбачені технологічні рішення, методи керування, умови та 

заходи забезпечують дотримання нормативів граничнодопустимих викидів 

забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, досягнення 

граничнодопустимих концентрацій в приземному шарі атмосфери в районі 

експлуатації асфальтобетонної установки, дотримання рівня шумового 

навантаження, а також відсутність додаткового впливу на ґрунти, водне та 
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соціальне середовище, при цьому додаткових екологічних обмежень не 

передбачається. Значний негативний вплив на довкілля під час провадження 

планованої діяльності не виявлено.   
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Адреса	для	листування	(окрім	документів	дозвільного	характеру)
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Витяг	з	офіційних	реєстрів	ЕкоСистеми	
сформовано	відповідно	до	статті	10	Закону	України	

“Про	доступ	до	публічної	інформації”

на	запит	01.11.2022

tel:+380442063115
https://info@mepr.gov.ua/


Про	взяття	на	державний	облік	об'єктів,	які	справляють
або	можуть	справити	шкідливий	вплив	на	здоров'я
людей	і	стан	атмосферного	повітря,	видів	та	обсягів

забруднюючих	речовин,	що	викидаються	в	атмосферне
повітря

Замовник

Найменування

ТОВ	"АВТОСТРАДА	ТРЕЙД	ГРУП"

Код

43079409

Місцезнаходження

Україна,	21036,	Вінницька	обл.,	Вінницький	р-н,	місто	Вінниця,	вул.Максимовича,
будинок	4,	корпус	А,	кабінет	311

Реєстраційний	номер	взяття	на	державний	облік

Реєстраційний	номер

00274

Організація,	яка	взята	на	державний	облік



Повне	найменування

ТОВАРИСТВО	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	"АВТОСТРАДА	ТРЕЙД	ГРУП"

ЄДРПОУ/РНОКПП

43079409

Місцезнаходження

Україна,	21036,	Вінницька	обл.,	Вінницький	р-н,	місто	Вінниця,	вул.Максимовича,
будинок	4,	корпус	А,	кабінет	311

Фактична	адреса

Місцезнаходження

16512,	Чернігівська	обл.,	Ніжинський	р-н,	м.	Батурин,	вул.	Шовковиця,	буд.	112,
приміщ.	А

Координати

51.318165,	32.863282

Види	та	обсяги	забруднюючих	речовин



№	з/п
Категорія	джерела	викидів Забруднююча	речовина

Потенці
йний	обс
яг	викид

ів

Фактич
ний	обс
яг	вики
дів

Порогов
е	значе
ння	вик
идів

код найменування код найменування тонн/рік тонн/рік тонн/рік

1 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 04002 Азоту	(1)	оксид	[N2О] 0.03789 0.03789 0.1

2 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 07000 Вуглецю	діоксид 4653.193 4653.193 500

3 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 05000

Діоксид	та	інші	сполуки	с
ірки 5.803 5.803 2

4 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 01003 Залізо	та	його	сполуки	(у	

перерахунку	на	залізо) 0.00346 0.00346 0.1

5 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 11030 Ксилол 0.75073 0.75073 0.9

6 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 01104

Манган	та	його	сполуки	(
у	перерахунку	на	діоксид
мангану	)

0.00014 0.00014 0.005

7 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 12000 Метан 0.1894 0.1894 10

8 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 11000 Неметанові	леткі	органіч

ні	сполуки	(НМЛОС) 9.429263 9.429263 1.5

9 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 06000 Оксид	вуглецю 0.94763 0.94763 1.5

10 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 04001

Оксиди	азоту	(у	перерах
унку	на	діоксид	азоту	[N
O	+	NО2])

5.99495 5.99495 1

11 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 03000

Речовини	у	вигляді	суспе
ндованих	твердих	частин
ок	(мікрочастинки	та	вол
окна	)

10.25599
5

10.25599
5 3

12 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 05001 Сірки	діоксид 5.803 5.803 1.5

13 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 11048 Фенол 0.058769 0.058769 0.1

14 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 01010

Хром	та	його	сполуки	(у	
перерахунку	на	триоксид
хрому)

0.000001
2

0.000001
2 0.02

Загальний	обсяг	забруднюючих	речовин



№	з/п
Забруднююча	речовина Потенційний	

обсяг	викидів
Фактичний	об
сяг	викидів

Порогове	зна
чення	викидів

код найменування тонн/рік тонн/рік тонн/рік

1 04002 Азоту	(1)	оксид	[N2О] 0.03789 0.03789 0.1

2 07000 Вуглецю	діоксид 4653.193 4653.193 500

3 05000 Діоксид	та	інші	сполуки	сірки 5.803 5.803 2

4 01003 Залізо	та	його	сполуки	(у	перерахунку	на	з
алізо) 0.00346 0.00346 0.1

5 11030 Ксилол 0.75073 0.75073 0.9

6 01104 Манган	та	його	сполуки	(у	перерахунку	на	
діоксид	мангану	) 0.00014 0.00014 0.005

7 12000 Метан 0.1894 0.1894 10

8 11000 Неметанові	леткі	органічні	сполуки	(НМЛО
С) 9.429263 9.429263 1.5

9 06000 Оксид	вуглецю 0.94763 0.94763 1.5

10 04001 Оксиди	азоту	(у	перерахунку	на	діоксид	аз
оту	[NO	+	NО2]) 5.99495 5.99495 1

11 03000 Речовини	у	вигляді	суспендованих	твердих
частинок	(мікрочастинки	та	волокна	) 10.255995 10.255995 3

12 05001 Сірки	діоксид 5.803 5.803 1.5

13 11048 Фенол 0.058769 0.058769 0.1

14 01010 Хром	та	його	сполуки	(у	перерахунку	на	тр
иоксид	хрому) 0.0000012 0.0000012 0.02

Статус

На	обліку/Знятий	з	обліку

На	обліку



Дата	взяття	на	державний	облік

01.11.2022


